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Effectief met elkaar! 

Bij de Oorsprong is de importeur en distributeur in Nederland voor de producten van 

Multikraft. Daarnaast werken we intensief samen met EM Chiemgau uit het Zuid-Duitse 

Bayern, waarvan we ook exclusief importeur zijn voor alle producten, onder andere m.b.t. 

het verrijken van de mest, bodem en stalklimaat. De producten stimuleren regeneratieve  

processen in veel werkgebieden. Onze kennis en meer dan 10 jaar ervaring delen we graag 

met je. 

Vanuit ons grote netwerk, onder andere in de agrarische sector, werken we met veel  

referenties waar de inzet van onze producten zichtbaar en meetbaar zijn. Gebieden waarin 

onze producten succesvol worden ingezet zijn: 

- Bookashi (fermenteren van organisch materiaal 
- Veehouderij 
- Akkerbouw 
- Tuinbouwsector 

 
Bij de Oorsprong wil een partner zijn voor haar klanten en kennis delen met de markt. Wij 

geloven dat je echt iets verandert als je het samen doet. Deze feedback krijgen we ook 

teruggekoppeld van onze klanten. Het “samen doen“ wordt als zeer waardevol ervaren. 

Wanneer je vragen hebt over de inzet van onze producten in je bedrijf dan horen wij graag 

van je. We laten je graag de werking met eigen ogen zien. 

  

 
 

 

Contact 

Bij de Oorsprong 

info@bijdeoorsprong.nl 

0529-215030 

 

Jasper ten Berge  

Telefoon: 06 - 19 76 29 79 

E-mail: jasper@bijdeoorsprong.nl 

 

Ger Kappert 

Telefoon: 06 - 41 09 97 77 

E-mail: ger@bijdeoorsprong.nl  

 

www.bijdeoorsprong.nl 
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Wat is Bokashi?  

Het Japanse woord voor; Goed gefermenteerd organisch afval. Bokashi is een geweldige 

manier om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het 

sleutelwoord bij dit proces is: FERMENTATIE. Door onze BB Bodem (Regeneratieve micro-

organismen) en oergesteentegranulaat toe te voegen aan het organisch materiaal en het 

vervolgens, anaeroob (zonder zuurstof), 8-10 weken te laten fermenteren creëer je het 

waardevolle product; BOKASHI!  

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Bokashi? 
 

• De bodemstructuur wordt verbeterd (organische stof) 

• Er is geen CO2 verlies in een Bokashi-hoop 

• Alle energie en voedingswaarde in het product blijven behouden (de hoop wordt niet 

warmer dan 40 graden) 

• In Bokashi vormen zich huminezuren, vitaminen, enzymen en antioxidanten 

• Humusopbouw wordt gestart 

• Bodemleven voedt zich met Bokashi (een worm eet geen aarde) waardoor de 

populatie stijgt 

• Alle input aan kilo’s organisch materiaal is ook de output aan kilo’s (geen verliezen) 

• Verrijkt de bodem met mineraal en spoorelementen en regeneratief bodemleven 

(Regeneratieve Micro-organismen) 

• Fermenteert, na het uitrijden, binnen enkele weken in de bodem 

• Onkruidzaden fermenteren en kiemen niet op het land 

• De groei van negatieve bacteriën en schimmels wordt voorkomen 

• Bokashi is echt wormenvoer, ook goed te gebruiken ter verbetering van natte 

percelen 

• Het verwerken tot Bokashi brengt kostenvoordelen t.o.v. composteren  
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Wetgeving en Bokashi  
 

Bokashi maken moet voldoen aan de wet en regelgeving. Bij de Oorsprong kent de weg 

hierin en kan u in dit juridische proces begeleiden zodat de juiste zaken geregeld zijn voordat 

gestart wordt met de productie van bokashi. 

 

Maken van Bokashi  
 

Voor een Bokashi hoop heb je organische materialen (zoals: bermmaaisel, slootmaaisel, blad 

etc.) nodig. Het is van zeer groot belang dat dit materiaal niet teveel zand bevat. Zand zorgt 

voor een slechtere fermentatie van de hoop. Ook is het van belang dat het organisch 

materiaal ‘schoon’ is, het moet vrij zijn van zwerfafval. Het is belangrijk dat hier ook tijdens 

het productieproces op gelet wordt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij 

de opdrachtgever. 

Om een “Bij de Oorsprong” bokashi-hoop te maken heb je de volgende toevoegmiddelen 

nodig: 

 

• Per ton materiaal 2L BB Bodem (microben) 

• Per ton materiaal 0,2L eMB starter (microben) 

• Per ton materiaal 10kg Oergesteentegranulaat 

• Bij de eerste keer dat u een Bokashi hoop maakt is het van belang dat er iemand van 

‘Bij de Oorsprong’ aanwezig is.  

• De BB Bodem en eMB starter wordt met elkaar gemengd in een verhouding 2:0,2. Dit 

wordt het microbenmengsel.  

• Het organisch materiaal moet worden geshredderd, dit zorgt voor een optimaal 

contactoppervlak van de micro-organismen met het materiaal. 

• De hoop moet de juiste C/N verhouding hebben: 15:1 tot 25:1  

• De hoop moet de juiste vochtigheid hebben: 40%-50%. Als de hoop te droog is, kunt 

u water toevoegen.  

• Na het mengen van alle producten in het organisch materiaal, moet per laag de hoop 

worden aangereden en uiteindelijk worden afgedekt met landbouwplastic. 

• De hoop moet 8 tot 10 weken afgedekt blijven liggen voordat het eindproduct 

gebruikt kan worden.  
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Bokashi maken  

Bokashi maken willen we goed borgen. Op deze wijze kunnen wij instaan voor een optimale 

kwaliteit van het eindproduct. De voorwaarden die wij stellen aan bokashi kunnen wij halen 

door de productie van bokashi door een shredder te laten plaatsvinden.  

Deze machine is aangepast om in 1 werkgang de juiste hoeveelheid toevoegmiddelen 

gelijkmatig door het organisch materiaal te mengen. Er zijn loonwerkers in Nederland die 

hiervoor de apparatuur hebben. Voor de shredder is dit Loonbedrijf Jansen Wijhe, die zich 8 

jaar geleden heeft verdiept in het optimale productieproces voor het maken van bokashi.  

 

Productieproces shredder: 

 

 

 

Organisch materiaal wordt 

met een shovel in de shredder 

gebracht 

 

 

   

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

      De BB Bodem (regeneratieve                       

                                                                                                            micro-organismen) en EMB   

                                                                                                            starter worden op het organisch   

                                                                                                            materiaal aangebracht      
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Oergesteentegranulaat wordt 

toegevoegd op het organisch 

materiaal  

 

 

  

 

 

 

 

 

Door middel van een zware 

magneetband wordt het 

eventueel aanwezige metaal 

afval uit het materiaal 

verwijderd 
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Kosten  
 

• De kosten voor het inputmateriaal, uitgaande van bokashi hopen van minimaal 

500ton zijn € 6,50 per ton Bokashi 

  

• Productiekosten:  

 

- Blad-bokashi: € 9,50 per ton (exclusief transportkosten, op- en afbouwkosten) 

- (Sloot)maaisel bokashi: € 12,00 per ton (exclusief trasportkosten, op- en 

afbouwkosten)   

 

• De kosten voor begeleiding van Bij de Oorsprong van het hele proces zijn: € 450,00  

 

• Prijzen zijn exclusief BTW 
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BOKASHI VS. COMPOST  

CO₂ UITSTOOT  
COMPOST 

TRANSPORT  

1,92 kg CO₂ per ton Compost  

VERWERKING 

Verwerken op een composteerbedrijf/groenrecycling met een shredder, shovel, zeef en omzetter: 

8,56 kg CO₂ per ton Compost  

BOKASHI  

TRANSPORT 

Transport van benodigdheden: 

0,28 kg CO₂ per ton Bokashi  

Transport van organisch materiaal: 

- Bij boer op het land:   0,12 kg CO₂ per ton Bokashi 

- Vervoer naar locatie en terug: 0,24 kg CO₂ per ton Bokashi 

VERWERKING 

Uitstoot tijdens opzetten:  

- Met shredder en shovel:   5,43 kg CO₂ per ton Bokashi 

- Lasagne lagen:    5,17 kg CO₂ per ton Bokashi  

VERSCHIL  

 


